
SÁRÁNDI          KOPOGTATÓ
Megjelenik negyedévente.                                   Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

A húsvét a keresztény ember számára a legnagyobb ünnep, 
hiszen azzal, hogy Krisztus meghalt az emberekért, az emberiség 
bűnbocsánatot és üdvösséget nyert, az emberi lélek megújulásának 
és a természet újjászületésének gyönyörű ünnepe. A napot, az 
életet köszön� minden és mindenki, a téli dermedtség után új 
remény költözik a szívekbe.

A közelgő húsvé� ünnepek ala� kívánok mindenkinek tes�-lelki 
megújulást, tartalmas időtöltést! Használják ki az ünnepi alkalom 
által kínált szép tavaszi napokat a családi és rokoni szálak, 
kapcsolatok erősítésére, megújítására!

„Mély gyászba borult az egész természet
Midőn Krisztus urunk keresz�án szenvede�.
Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok,
Sírtak mindenféle teremte� állatok.
De harmadnap múlva megnyílt az ég szája,
Kilépe� belőle az egek királya.
Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás,
Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás.
Szívemből kívánom!”
(Kodály Zoltán gyűjtése)

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN SÁRÁND
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS

KÉPVISELŐ TESTÜLETE NEVÉBEN:
Szántó József

polgármester
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A 2015-ös év munkájáról 2016. február 26-án 
közmeghallgatás keretében tájékozta�am a lakossá- 
got a felújíto� Közösségi Házban. 

Az Önkormányzat 2015-ben 514 874 000 Ft-ból 
gazdálkodo�, működési támogatásként az államtól 
149 140 000 Ft-ot kapo�, a különbözetet saját bevé- 
telekből és pályáza� forrásokból finanszírozta. Az 
önkormányzat vagyona 8 500 000 Ft-tal gyarapodo� a 
különböző ingatlanok megvásárlásával, amelyeket 
telephelyként használunk. 

A Képviselőtestület fontosnak tartja a munkahe- 
lyek biztosítását a lakosság számára, amire jelenleg a 
közfoglalkoztatási programokon keresztül van lehető- 
ség. A közfoglalkoztatásban ledolgozo� munkanapok 
száma a 2014. évihez képest több mint négyszeresére 
nő�. A közfoglalkoztatási programhoz tartozó beruhá- 
zások, közvetlen költségek 2015-re 25 269 000 Ft-ra 
emelkedtek. Ebből az összegből szereztünk be külön- 
böző mezőgazdasági gépeket és kazánokat. A közfog- 
lalkoztatási programnak része volt az illegális szemét- 
lerakó-helyek felszámolása, melynek keretében 55 
tonna szemetet szedtünk össze. Tavaly év elején jelen- 
tős mennyiségű fa illetve bozótos le� kivágva, aminek 
egy részét tűzifaként értékesíte�e az Önkormányzat, 
a többit pedig a fólia fűtéséhez használjuk. A „Tűzoltó- 
szertárban” kialakíto�unk egy asztalosműhelyt (kar- 

bantartóműhelyt), i� készültek a komposztládák is a 
szelek�v hulladékgyűjtéshez. 

2015 volt az az év, amikor a járdák javítása, építési 
munkálatai elkezdődtek. Azokon az utcákon, ahol egy- 
általán nincs járda, megtervezte�ük, ami 3,5 km-nyi 
járdahálózatot jelent. Ahol pedig rossz állapotú a 
meglévő járda, o� elkezdtük felújítani, a legforgalma- 
sabb utcákkal kezdve – ez kb. 1200 m járdát jelent. 
Mozgáskorlátozo�ak által lako� ingatlanok elő� 
akadálymentesíte� bejárót alakíto�unk ki. 

Az önkormányzat fontosnak tartja a közösségi élet 
formálását olyan színvonalas programokon keresztül, 
ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő és kel- 
lemes időtöltést, ezért a múlt évben néhány progra- 
mot hagyományteremtő szándékkal indíto� útjára pl. 
Majális, Népművésze� Alkotótábor, Sárándi Vásári 
Sokadalom, Adven� Esték. Hagyományőrző szándék- 
kal került megrendezésre pl. a Borverseny, Dalok Szár- 
nyán Fesz�vál, Szépkorúak köszöntése, Élő Betlehem. 

A környező falvak és testvértelepülések által szer- 
veze� programokon képviseltük Sárándot, melynek 
köszönhetően kapcsola� hálónk kibővült, erősödö�, 
együ�működésünk szorosabbá vált. 

A Képviselőtestület köszöni a lakosság segítségét, 
észrevételeit, kri�káit, türelmét, javaslatait, melyeket 
továbbra is vár.

Tájékoztató - 2015
 Szántó József  – polgármester
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2016. év január 1. naptól március közepéig a Sárándi Képviselő-testület 3 rendes és 1 rendkívüli ülést tarto�, 
melyen 5 rendelet és 21 határozat került elfogadásra. A jegyzőkönyvek megtekinthetők a Sárándi Közös 
Önkormányza� Hivatalban és a nyílt ülések anyaga a Nemze� Jogszabálytárba történt feltöltést követően 
elérhető a Községi Könyvtárban is. A lakosság részéről az alábbi döntések iránt volt a legnagyobb az érdeklődés.

1. Köztemető kialakításáról szóló határozatok felülvizsgálata

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi önkormány- 
zatok számára kötelező köztemető fenntartása, mely köteleze�ségnek az önkormányzatok háromféleképpen 
felehetnek meg: 1. társulás keretében látják el a feladatot, 2. megállapodást kötnek az egyházzal, mint tulajdo- 
nossal, 3. köztemetőt alakítanak ki. 

A Képviselő-testület 2015-ben megállapodást kötö� a Sárándi Református Egyházközséggel köztemető 
fenntartására, ezzel az önkormányza� törvényben foglalt köteleze�ségének eleget te�. A köztemető kiala- 
kítására és új ravatalozó építésre vonatkozó korábbi határozatokat a testület felülvizsgálta és visszavonta. Az 
önkormányzat a ravatalozó építésére szánt összeget aszfaltút ( Bem utca és Balcsy-Zs. utca ) építésére fordítja.

 2. 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása

A Képviselő-testület két körben tárgyalta a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét. Első alkalommal a 
2016. február 9. napon tarto� ülésen, majd 2016. március 10. napon az alábbi rendeletet fogadták el.

Sáránd Község Önkormányzatának 4/2016. (III.10.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá- 
rozo� erede� jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározo� 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizo�ságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkor- 

mányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
366.967.E Ft  Költségvetési bevétellel
366.967.E Ft  Költségvetési kiadással

         0.E Ft Költségvetési egyenleggel
                              0.E Ft – ebből  működési (hiány,többlet)

                    0.E Ft felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.
( a rendelet mellékletei a Sárándi Közös Önkormányza� Hivatalban megtekinthetők )

3. Pályázatok benyújtása

Az önkormányzat kiemelkedően fontos feladatának tekin�, hogy a kiírásra kerülő pályázatok közül Sáránd a 
lehető legtöbbre tudjon pályázni. Aláírásra kerültek az idei közfoglalkoztatási programok. A meghirdetésre 
került Terüle� Opera�v Programok közül a két legfontosabb a szociális ellátó központ és a kerékpárút, melyek 
tervezés ala� állnak. Benyújtásra került egy Kulturális fesz�vál pályázat Konyár és Tépe községekkel közösen és 
egy roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzésére kiírt projekt terv. Továbbá szintén tervezés ala� 
vannak a "Védőháló a családokért" és az "I�úsági programok támogatása" EFOP-os pályázatok.

Hivatali hírek
Dr. Bálint Erika – jegyző
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Szántó József – polgármester

Sáránd Község Önkormányza� Képviselőtestülete önkormányza� rendeletben határozta meg a helyi közmű- 
velődési feladatokat, melyek ellátásához korszerűen felszerelt alkotóterek kialakítására van szükség.

A Művelődési Ház belső felújítására a Társadalmi Infrastruktúra Opera�v Program (TIOP) keretein belül, a 
kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastruktúrális erősítésére kiírt pályáza� támogatás 
nyújto� lehetőséget. A fejlesztési projekt elsődleges célja az volt, hogy a lakosság igényeinek megfelelően 
növelje a Sárándi Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásainak számát és szélesebb körű hozzáférést 
biztosítson a köznevelési célú kulturális szolgáltatásokhoz, ezáltal gazdagítva Sáránd kulturális életét.

A projekt az Új Széchényi Terv céljaival összhangban hozzájárul az egyes térségek közö� fejlesztésbeli 
különbségek csökkentéséhez is.

A projekt keretein belül az alábbi fejlesztésekre került sor:
Fogyatékkal élő gyerekek számára kézműves agyagozás oktatására, gyakorlására alkalmas, információs és 

kommunikációs technológiával (IKT) és interneteléréssel felszerelt alkotótér kialakítása a korábbi foglalkoztató 
bővítésével. A termet új égetőkemencével, asztalokkal, székekkel, számítógéppel, projektorral, ve�tővászon- 
nal és fényképezőgéppel szereltük fel. 

Néptánc- és színjátszásoktatásra alkalmas, IKT infrastruktúrával és interneteléréssel felszerelt fejlesztőtér 
kialakítása a jelenjeg üresen álló nagyterem átalakításával és berendezésével. A termet táncszőnyeggel, kor- 
szerű hangtechnikával, számítógéppel, projektorral, ve�tővászonnal és videókamerával szereltük fel. A Műve- 
lődési Ház udvarán egy 11x5,5 méteres fede� színpadot alakíto�unk ki és a pályázat keretein belül 400 szék 
beszerzésére is sor került.

Manuális és virtuális grafikát oktató alkotótér és kiállítóterem kialakítása az előtér korábban kihasználatlan   
7-8 méter magas belterében építe� galérián. Az alkotóteret 5db laptoppal, új asztalokkal, székekkel, pro- 
jektorral és ve�tővászonnal szereltük fel.

A bevezetésre kerülő szakkörök és foglalkozások résztvevői részére öltöző és mosdó kialakítása a jelenleg 
használaton kívüli földszin� terület elkerítésével. A helyiséget új székekkel, fogasokkal és mosdófelszereléssel 
szereltük fel.

A megvalósuló fejlesztések az intézmény fenntartási költségeit nem fogják növelni, így az a fenntartó szá- 
mára továbbra is kigazdálkodható lesz. A látogatogato�ság növekedése emelni fogja az energiafogyasztás 
időtartamát, de ennek pluszköltségét a beépítésre kerülő energiatakarékos világításberendezések kompen- 
zálni fogják.

Reméljük, hogy a fejlesztés hozzájárul a tehetséges, kézügyességgel, alkotókészséggel rendelkező gyer- 
mekek fejlődéséhez és korszerűen felszerelt teret biztosít hagyományőrző és modern kulturális rendezvények 
lebonyolításához is. 

A Művelődési Ház felújítása
Képesség- és kompetenciafejlesztés Sárándon
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2015. december eleje óta kiszélesede� a közfoglalkoztato�ak munkavégzése. Az általuk készíte� kézműves 
termékek (többek közö� kerámia tárgyak, filcből készíte� bábok, illetve hímze� üdvözlőlapok) megtekinthetők 
a Közösségi Házban (Művelődési Ház) munkanapokon 7-15 óra közö�.

Kézműves termékek
Porkoláb Istvánné
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Adven� Vasárnapok, Karácsonyi 
Lélekmelegítő, Élő Betlehem 

2015-ben is közös, meghi� karácsonyváró ünnep- 
ségre gyűltek össze a sárándiak a Művelődési Házban. 
A megjelenteket Szántó József polgármester és 
Szászfalvi Imre református lelkész köszöntö�e a 
zsúfolásig megtelt nagyteremben. Ezen az ünnepi 
alkalmon adták át három nemrég nyugdíjba vonult 
pedagógusnak a Pedagógus Érdemérmet.

A szívmelengetően szép műsor után a Dalárda 
vezetésével a templomkertbe vonultunk át az Élő 
Betlehemhez. I� a Debreceni Regősök várták az 
érkezőket. A diós és mákos kalácstól roskadozó asztal 
melle� forralt bort kortyolgatva üdvözölték egymást 
az ismerősök, barátok, az ünnepekre hazatérő  diákok.

I� sorsoltuk ki az Adven� Ablakok nyerteseit és 
köszöntük meg a játékban közreműködőknek a szépen 
kivilágíto� ablakokat, amelyek a következő mondatot 
rejte�ék: „Soha nem vagyunk egyedül”. A nyertesek: 
Szabó Péter, Gyönyörű Zsófia, Tamás Orsolya, Nagy 
Nóra, Szilágyi Gergő, Dézsi András, Dézsi Zsombor, 
Eszenyi Mariann .

Az elmúlt időszak rendezvényei

A Hajdú-Bihari Népművésze� Egyesület „Virágok az 
Alföldön” című kiállítását látha�uk a Közösségi 
Házban február 16- március16-ig

Kálmánné Szabó Katalin



SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ 7



SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ8

Január utolsó hétvégéjén a Magyar Művésze� Akadémia támogatásával Sáránd Község Önkormányzata és 
a Sárándi Hagyományőrző Egyesület disznótorral egybekötö� farsangi téltemetést szerveze�. Szombat 
hajnalban hagyományos disznóvágásra került sor a községi könyvtár udvarán, az állat húsa és belszervei 
alapanyagul szolgáltak a finom es� vacsorához. A sárándi farsangra ellátoga�ak a csíki hagyományőrzők is, akik 
a mai napig elevenen őrzik farsangi hagyományaikat.

A rendezvény célja az volt, hogy a helyiek részesei legyenek egy olyan ma is élő farsangi népszokásnak, amit 
egy távoli magyarlakta területről hoznak az o�ani hagyományőrzők. A Sárándi Hagyományőrző Egyesület, mint 
főszervező a nap folyamán végigvi�e a farsangi felvonulást a falu utcáin úgy, hogy menet közben megálltak egy-
egy kemencés háznál, ahol az érdeklődők részesülhe�ek a gazdák vendégszeretetében, s különböző farsangi 
ételeket kóstolha�ak. A csíkiak és a sárándiak házanként más-más farsangi játékot adtak elő, mely magával 
ragadta a vendégeket. A farsangi felvonulás kísérő rendezvénye volt egy kiállítás, ahol alföldi farsangolókat 
láthato� a közönség fotókon, illetve betekintést nyerhe�ek a Szeredás Népzenei Együ�es jelmez- és kellék- 
tárába. A napot táncház zárta, ahol a helyiek és a vendégek tanulha�ák egymás táncait. A zenét a Szeredás 
Népzenei Együ�es és a csíkiak szolgálta�ák.

Köszönet a szíves vendéglátásért a kemencés házak gazdáinak, név szerint: Gyönyörű Zsigáéknak, Nagy 
Zoliéknak, Bán Mikiéknek, Fikó A�láéknak és Faragó Tibiéknek.

Ezen a napon zajlo� a X. Sárándi Borverseny is, amelyre a sárándi borosgazdák 21 vörösborral és 11 
fehérborral neveztek be. A vörösborok versenye a következőképpen alakult: 1. Zákány Lajos, 2. I�. Nyilas János, 
3. I�. Milák László. Különdíjat Gyönygyösi József kapo�. A fehérborok közül 1. helyeze� le� Ladányi Ferenc 
bora, őt köve�e Simon Imre, majd Dávid Lajos. Különdíjas Nagy Zoltán bora le�.

Sárándi farsang felcsíki téltemetőkkel
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Beharangozó
Május 1.  Majális, sportnap, kézilabdapálya avatása.

Június 4. Trianon emléknap – Nemze� Összetartozás Napja.
Augusztus 14-19. II. Sárándi Népművésze� Alkotótábor.

Október 1. II. Sárándi Vásári Sokadalom.

A hideg, szeles idő ellenére is mintegy 120 ember 
gyűlt össze a Gyümölcsoltó Napra, ahol a falu legöre- 
gebb gyümölcsfáiról gyűjtö� oltóvesszőkkel zajlo� a 
faoltás a nap folyamán. A fajták közö� megtalálha�uk 
az arabitka és az árpával érő körtét, a diel vajkörtét, a 
kiefer és citrom körtét, a nemessóvári almát és még 
sok régi fajta gyümölcsöt, mint például a bánomker� 
almát is. Az oltásban Berencsi Lajos, Kun Imre és Tóth 
László segíte�ek.

Délelő� az érdeklődők megtekinthe�ék a hagyo- 
mányos szappanfőzési technológiát, melynek során 
zsírból, marhafaggyúból és körömvirágból készültek 
szappanok.

A rendezvény zenekara Gombár Lóránt és bandája 
volt, akiknek ak�v közreműködésével köszöntö�ék a 
Sándorokat és a Józsefeket.

Az I. Sárándi Pálinkamustrára beneveze� 25 féle 
pálinkát szakértő zsűri értékelte csonthéjas, almater- 
mésű és vegyes kategóriában. Két pálinka kapo� 
arany minősítést, 11 ezüstöt és 12 bronzot. Sáránd 
Község Pálinkája 2016-ban Tóth Lajos törkölypálinkája 
le�. Gratulálunk a sikerhez! Miközben a férfiak a 
pálinkáikat versenyezte�ék, az asszonyok és a gyere 

Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja  2016.

kek a tojásfestés különböző technikáit próbálha�ák ki.
Az egész napos program a Falugondnokság és a Ha- 

gyományőrző Egyesület együ�működésében az 
önkormányzat támogatásával valósult meg.

Ez a nap lehetőséget ado� a gyümölcstermelők, a 
méhészek, a pálinkafőzők és a kistermelők találkozá- 
sára, akik bemutatha�ák és árusítha�ák termékeiket.

A Gyümolcsoltó Boldogasszony Napjával ismét egy 
olyan esemény valósult meg, aminek már hagyomá- 
nya van Sárándon, hiszen évek óta megrendezésre 
kerül. A szervezők természetesen mindig igyekeznek 
valami újdonsággal is előállni. Köszönet a kitartó mun- 
kájukért, egy nemes célért való fáradozásukért!

Kálmánné Szabó Katalin



iskolai kirándulás

Régi fotók tára
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Óvodás csoportkép az „Erdei pillangó” mesejáték
előadása után

(A fotót készíte�e Holló László �szteletes úr) 

A Három kívánság című mese szereplői 

Előadáshoz beöltözve a Nőtanács tagjai: Kun Imréné,
Deli Lajosné, Dankó Gyuláné,  Szendi Józsefné, Deczki Istvánné és Lovász Gyuláné



Tudod, az öregek már csak az emlékeikből élnek. 
Elég valamit látnom, hallanom, rögtön valami régi do- 
log jut eszembe. Most is, amikor kive�em a postalá- 
dámból a „Sárándi Kopogtatót”, annyi régi esemény, 
történet futo� át az agyamon.

Volt egyszer Sárándon egy földig érő ráncos szok- 
nyás, fejkendős óvó néni, úgy hívták O�ományi néni. 
Mindenki nagyon szere�e, �sztelte. Sajnos nem tu- 
do� sokáig foglalkozni a kisgyerekekkel, mert Isten 
akaratából a földi élete hamar bevégeztete�, és a falu 
gyerekei óvó néni nélkül maradtak.

Akkor kerese� meg engem a testvérével, Gabikával 
Holló �szteletes úr – aki egyébként a falu sorsát 
mindig a szívén viselte – hogy elvállalnám-e az óvodai 
feladatokat. Mert ők úgy gondolják, az O�ományi 
néni halála után én tudnám betölteni a keletkeze� 
űrt. Miután a pártvezetőség is rábólinto�, napközi- 
o�hon vezető le�em a Bokor-féle iskolában, ahol 52 
gyerekkel foglalkoztam. A konyha egy rozoga mellék- 
épületben volt . A szakács Pozsgainé, a dajka pedig 
Virágos Rózsika le�. A berendezést a falu népe adta 
össze. Mivel akkoriban a falu népe gyapo�ermesz- 
téssel foglalkozo�, a megmaradt jutazsákokat töltöt- 
tük meg szalmával, hogy a gyerekeknek legyen fek- 
vőhely. Takarót, párnát ki-ki hozo� magával. A szülők 
rengeteget segíte�ek, meszeltek, takaríto�ak. Akkor 
több volt az akarat, az összetartás.

Idősek vallomásai

Rég volt, hogy volt…?

Közben felépült az új óvoda, ahol képesítés nélküli 
óvónő le�em. Rengeteg verset és gyönyörű mesejáté- 
kot taníto�am be a gyerekeknek. Az „Erdei pillangó” 
című mesejátékról a �szteletes úr készíte� fényképet 
– azóta is őrzöm.

A minap a hentesnél a nyakamba ugro� Boruzs 
Vilma egyik lánya: „ Drága óvónéni! Hát még látha- 
tom!” Elsírtam magam. Mondják, a 86 év szép kor. 
Szép, de volt benne a sok jó melle� sok rossz is. De 
ezekről majd máskor…

Előadásokkal nem csak a gyerekek készültek. A Nő- 
tanácsban 2-3 felvonásos darabokat tanultunk be. 
Segítséget a Csokonai Színháztól kértem, ahonnan 
jelmezeket, ruhákat kaptunk. Óriási öröm ért, amikor 
Mészáros Márta színházi rendező többször is kijö� 
felkészíteni bennünket az előadásokra. Szerepeltünk 
ezekkel a darabokkal máshol is, kordéval jártunk falu- 
ról-falura. Hol Bresztován, hol Lakó segíte� be a szállí- 
tásba. A bevételből gyarapíto�uk az iskola felszere- 
lését, például ve�ünk egy tornaállványt is.

Sokszor emlékezünk szerete�el a kedves szülőfa- 
lumra a falumbéliekkel, azon belül is azokra, akik már 
elmentek. 

Ezzel kívánok mindenkinek Istentől megáldo� bol- 
dog ünnepeket és azt, hogy soha többé ne legyen 
háború! 

Elmondta: Lovász Gyuláné (sz: Gyöngyösi Margit)
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Szándékunk egy vegyes erdőt telepíteni a pálinkafőző mellé. Ide megfelel mindenféle 

facsemete. Kérjük, akinek van bármilyen csemetéje, jelezze Gyönyörű Zsigánál.

Pályázatot hirdetünk „Az év legjobb fotója” címmel.

Feltétel, hogy a fotónak Sáránd legyen a témája.

Pályázatot hirdetünk az alsó- és felső tagozatnak, az i�úságnak és a felnő� korosztálynak

„Sáránd értékei” címmel. A pályamű lehet rajz, vers, próza.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. szeptember 10. 

Cím: Sáránd Község Önkormányzata, Nagy u. 44.

Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akiknek a családjában van I. világháborús 

halo�. Szeretnénk megtalálni azoknak a hősi halo�aknak a családját, akiknek a neve szerepel 

a templom falán található emléktáblán.

Felhívások
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Mindenhol jó, de a legjobb o�hon – tartja a mon- 
dás. Sokszor hallo�uk, de igazán csak akkor érthetjük 
meg a tartalmát, ha megtapasztaltuk már milyen nem 
o�hon, hanem valahol egészen máshol lenni, és 
utána hazatérni. 

Manapság nem ritka, hogy valaki hosszabb-rövi- 
debb ideig külföldön tartózkodik, vagy akár belföldön 
utazik el egy másik településre munka, nyaralás vagy 
egyéb célokból. Ilyenkor kitágul a világ, nagyon sok 
olyan élményben van részünk, amelyekre később 
visszaemlékezhetünk, új helyszíneket, tereket, embe- 
reket ismerünk meg, új ízeket fedezünk fel. Fontos 
tapasztalatok ezek, hiszen többé válunk általuk, for- 
málnak rajtunk, nyito�abbá válunk. Azonban minden 
utazás akkor válik igazán kerekké, ha hazatérhetünk 
valahová, ahol aztán megpihenve feldolgozhatjuk, 
újraélhetjük a megélt pillanatokat abban a biztonsá- 
got adó környezetben, ahol élünk. 

Korábban nem sűrűn gondolkodtam arról, hogy 
mit is jelent az o�hon, milyen az, amikor hazatér az 
ember. Szinte napra pontosan – ahogyan e sorokat 
írom – egy évvel ezelő� érkeztem haza egy két hóna- 
pos külföldi tartózkodás után. Soha nem felejtem el 
azt a pillanatot, amikor a repülő pilótája bemondta, 
hogy fél óra múlva Debrecenben leszállunk. Az addigi 
alapzaj megszűnt, és a nyüzsgő utastérben szinte 
meg5fagyo� a levegő. Először azt hi�em, hogy csak a 
fejem zúgása szűnt meg végre, de ahogyan körbe- 
néztem, a pici kerek ablakra tapadt arcokat lá�am, 
sőt, még egy-két könnyes szempár is akadt. Nem is 
érte�em, hiszen mi olyan megható azon, hogy hama- 
rosan leszállunk…? Azonban amint kinéztem én is az 
ablakon, rájö�em. Éppen a Tisza fölö� repültünk, o� 
kanyargo� ala�unk, körülö�e a végtelen Alföld, majd 

Hazatérés

hamarosan meglá�uk a településeket és éreztem – 
hogy valamilyen rejtélyes okból – a pulzus számom 
jóval több, mint a normális esetben. Ennek eredmé- 
nyeképpen, amikor leszálltunk, akkor kezdtem el iga- 
zán azt érezni, hogy „szárnyalok”. Hazaértem. Ezt az 
örömöt a reptéri dobálás során összetört bőröndöm 
sem tudta elvenni, nem beszélve arról az örömről, 
amikor a családom a nyakamba ugro� és én az övé- 
kébe. Két hónap nem olyan sok idő, a repülőn mellet- 
tem ülő lány például �z hónapja nem járt már i�hon, 
és valószínű a többi utas sem gyakran tud hazajárni.

Megérte�em tehát, hogy milyen érzések kavarog- 
ha�ak bennük és mit is jelenthet számukra a haza- 
térés. Nekem, mióta az eszemet tudom, Sáránd az 
o�honom, de ekkor éreztem ezt igazán először. Alig 
vártam, hogy az ismerős utcákon keresztül megérkez- 
zünk a házunkhoz, belépjek a kapun és végre o�hon 
legyek. 

Talán mindenkinek van olyan története, vagy olyan 
pillanata, amikor hasonló gondolatai voltak. Azt hi- 
szem, én ezóta érzem még inkább azt, hogy ide tarto- 
zom, és bármerre is járok, ide érek haza. Sokan be- 
járnak Debrecenbe dolgozni, tanulni – ahogyan én is 
–, de minden nap jó érzéssel tölt el, amikor a busz a 
Sáránd táblához ér, és az egész napos pörgés után ez a 
község vár. Nem beszélve azokról a kis „csodákról”, 
amelyeket i� élhetünk meg, például amikor az ég és az 
egész horizont rózsaszínbe öltözik a hófödte táj fölö�. 

Pálóczi Alexandra
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Az „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub legutóbb decemberben jelentkeze�, persze ez nem azt jelen�, hogy nem 
történt semmi érdemleges a klub életében.

December hónapban a falu adven� koszorújának 3. gyertyáját a klub legidősebb tagja, Kelemen Istvánné 
Julika néni – aki most ünnepli 86. szülinapját – gyújto�a meg, a klub kórusa pedig adven� dalokat ado� elő.

December 23-án a község karácsonyi ünnepségét te�ék még színvonalasabbá  szép karácsonyi dalokkal, 
énekekkel, melyet Virágos Lajosné Kozák Anikó és Bugya Ferenc a nyugdíjas klub tagjainak zenei kíséretével 
adták elő.

Az Új évet egy kis pihenővel kezdték a klub tagjai, majd január 30-án Hajdúszováton ve�ek részt egy megyei 
kórustalálkozón, szép sikerrel.

A klub minden év elején megrendezi a farsangi bálját, meghívo� vendégek és  a község lakói részére. Erre 
most március 05-én került sor és nagyon reméljük, hogy minden résztvevő nagyon jól érezte magát?!

Az elkövetkezendő időszakra számos meghívást kaptunk különböző rendezvényekre, így
- március 19. III. Tavaszváró Nyugdíjas Fesz�vál, Pocsaj 
- március 21. X. Megyei Dalos Találkozó, Debrecen
- április 01. Esztári Pogácsa Fesz�vál
- április 02. Füzesgyarma� Tavaszváró Ünnepség
- április 09.  Mikepércs Csigacsináló
- április 16.  X. Megyei Nyugdíjas Táncfesz�vál, Hajdúszoboszló
Reméljük minden meghívásnak eleget tudunk tenni, részt tudunk venni a rendezvényeken, ezekkel is Sáránd 

község hírnevét öregbíthetjük.
A Sárándi Kopogtató következő számában reméljük beszámolhatunk róla Önöknek!

„Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub

Könyvtár
2016. februárjában a Sárándi Községi Könyvtár és Művelődési  Ház csatlakozo� az országos KönyvtárMozi 

programhoz. A program célja, hogy az ötezer lakos ala� kistelepülések könyvtárai számára biztosítson 
lehetőséget filmek ve�tésére, a mozival nem rendelkező települések lakói is átélhessék azt a közösségi 
élményt, amit a mozizás jelent. Célunk, hogy legalább havonta egy alkalommal „moziestet „ tartsunk a 
könyvtárunkban és minden korosztály megtalálhassa az érdeklődési  körének megfelelő filmet. Az elérhető 
filmek listája megtalálható a h�p://www.sarandikonyvtar.com/ honlapon.

Óvoda
 Sárándi Egységes Óvoda és Bölcsődében a nagycsoportosok ballagása május 28-án 9 órakor lesz .

Hírek innen-onnan

Bugya Ferencné
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Iskolai hírek

40 éves pedagógusi tevékenységéért Porkoláb 
Istvánné és Virágos Lajosné Kozák Anikó nyugdíjba 
vonulásukra Pedagógus Szolgála� Emlékérmet kap- 
tak, melyet a karácsonyi ünnepségen ve�ek át.

Gratulálunk Nekik és békés, boldog, egészségben 
gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!

2016. február 12-én iskolai farsangot rendeztünk.
A Kossuth Lajos Tagiskolában már 23 éves hagyo- 

mány a Gergelyjárás. Március 12-én, Gergely napján 
útra indulnak a gergelyjáró hagyományőrzők, hogy 
versikékkel, rigmusokkal iskolába hívogassák a nagy- 
csoportos óvodásokat. Így te�ék az idén is. Nemcsak a 
sárándi, hanem a derecskei, tépei és a konyári óvodá- 
sokhoz is ellátoga�ak, akik szalonnával, kolbásszal és 
egyéb finomságokkal köszönték meg a hívogatást. 
A csoport vezetője: Dankóné Erdelics Gyöngyi.

2016. március 12-én megrendeztük 18. Kossuth 
bálunkat. 240 vendég és sok-sok adakozó segíte� 
abban, hogy a gyerekeinket támogathassuk. Köszönet 
érte mindenkinek!

Sárándi Férfi Dalárda
Befejeződtek a Sárándi Férfi Dalárda készülő CD-

jének stúdiófelvételei. Reméljük, nem kell már sokat 
várni  a Sáránd történetében első CD megjelenésére 
sem.

Színvonalas szép műsorral készült a negyedik osz- 
tály március 15-ére Nagy Ernőné osztályfőnök vezeté- 
sével. A Nemze� Ünnep napján az es� koszorúzás után 
igen nagy érdeklődés melle� muta�ák be a Művelő- 
dési Házban előadásukat. Az ünnepség után a gyere- 
keket habos kakaóra és csokoládés kalácsra hívtuk 
meg a „Pilvax Kávéházba”, a Művelődési ház újjonan 
kialakíto� galériáján.

A Kultúra Lovagja
Gyönyörű Zsigmond „a magyar néphagyományok 

ápolásáért” a Kultúra Lovagja címet ve�e át 2016. 
január 22-én Budapesten, a Magyar Kultúra Napja 
Gálán. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kultúra Lo- 
vagja címet a kultúra különböző területein lovagia- 
san, önzetlenül, huzamos ideje tevékenykedők elis- 
merésére 1998-ban hívta életre.

Gratulálunk a szép és megérdemelt kitüntetéshez!  
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2015. nyarán az EuroCable Magyarország K�. megvásárolta a Soma 77 K�.-től a Sáránd településen lévő 
kábeltelevíziós hálózatot. Az akkori tervek szerint a rendszer teljes felújítását, átalakítását ígérte az új 
szolgáltató, amit valóban, kiváló módon teljesíte�. Immár a kábelhálózaton a kor elvárásainak megfelelő, 
nagyvárosokban is nyújto� minőségben és választékban kerülnek elérhetővé a szolgáltatások.

Ilyen a jó minőségű kábelTV, szélessávú internet és VoIP telefonszolgáltatás, amiket Sárándon már szinte 
mindenhol bárki megrendelhet.

Az EuroCable az Önkormányza�al együ�működve számos közintézményben (iskola, óvoda, gyermekház, 
könyvtár, helyi körze� megbízo�, stb.) te�e lehetővé a magas rendelkezésre állású szolgáltatásait. Az 
átalakíto� hálózat alkalmas helyi térfigyelő kamerák jelének továbbítására, ami a közbiztonság szempontjából 
igen fontos lehet a jövőt tekintve. 

Tavaszi akciót hirdetve számos kedvezményt nyújt a kábelszolgáltató a sárándi lakosok számára, érdemes a 
lehetőségek közül választani a 1240-es ügyfélszolgála� telefonszámon, vagy tájékozódni a www.eurocable.hu  
internetes honlapon

BEFEJEZŐDÖTT A KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSA
Számos újdonságot kínál a rendszer

Nézze és használja SÁRÁND kábelTV csomagjainkat!
·3 8 db analóg TV csatorna

·1 5 Mbit/sec INTERNET   (névleges: 15/4 Mbit/sec;   garantált 5/1 Mbit/sec)

EuroCable Magyarország K�.
1119 Budapest, Andor u. 47-49. 

posta cím: 1509 Budapest, Pf.: 60.
telefon: 1240    fax: 06-1/911-0911 

e-mail: office@1240.hu
www.1240.hu web: 

100%-ban magyar tulajdonú cég

MINDEZ CSAK 4.990 Ft HAVI DÍJÉRT!
AZ ELSŐ HÁROM HÓNAPBAN 2.490 Ft.

(Fen� ajánlatunk 24 hónap hűségvállalás esetén érvényes.)

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy
látogasson el a www.eurocable.hu, vagy www.1240.hu honlapunkra.

Várjuk megrendelését.

**NÁLUNK A KISBETŰK IS NAGYBETŰK!**
Szolgáltatásaink nem rejtenek „kisbetűs”, megtévesztő feltételeket,

mi azt nyújtjuk Önnek, amit hirdetünk!
Ajánlatunk hűségvállalás nélkül is igénybe vehető 5.990,-Ft/hó áron.

VoIP telefonszolgáltatásunk a csomag mellé 200 Ft/hó alapdíjon rendelhető.
(Akciós szolgáltatásainkat egy vételi hely kiépítéséig biztosítjuk.

Jelen ajánlatunk 2016. március 31-ig történő megrendelés esetén érvényes.)
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SZERDA: bűnbána� isten�sztelet. Időpont: fél 10, hely: a 
fűtö� gyülekeze� terem.
NAGYCSÜTÖRTÖK: bűnbána� isten�sztelet. Időpont: fél 
10, hely: a fűtö� gyülekeze� terem
NAGYPÉNTEK: A passió történetet felolvassák a felső 
tagozatos  hi�anosok. Ve�tés. Időpont: délután fél 5, 
hely: a fűtö� gyülekeze� terem.

Nagyhe� alkalmak a Sárándi Református Gyülekezetben

NAGYSZOMBAT: bűnbána� isten�sztelet. Időpont: 
délután fél 5, hely: a fűtö� gyülekeze� terem.
HÚSVÉT ELSŐ NAPJA: Délelő� 10 óra. Ünnepi 
isten�sztelet. Úrvacsoraosztás. Helye: a templom.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA: Délelő� 10 óra. 
Isten�sztelet. Keresztelő. Ve�tés. Helye: a fűtö� 
gyülekeze� terem.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK !

Szászfalvi Imréné 

Fűszerek és drága kenőcsök
illata száll a levegőben.
Istenem, csupa Krisztus-emlék
ez a tavasz. Örömre bőven
van okunk most. Ujjong az egyház,
szüntelen hálát zeng ma néped:
Feltámadt Krisztus, alleluja!
Legyőzte a halált az élet!

Milyen egyszerű, diadalmas
szavakkal hódol a dicséret.
Dísztelenségében hatalmas
ez az igazság, ez az ének:
Feltámadt Krisztus, nincs a sírban,
győzö� az élet, alleluja!
Feltámadt Krisztus, – zeng a szívek
harsonás hite újra s újra.

Csupa ujjongás ma a vágy is
a nyito� sír csodálatában:
Hiszünk, hiszünk a szeretetben,
a jóságban s feltámadásban!
Istenem, add meg kegyelemmel,
életünk legyen ilyen reggel:
telve gyógyító illatokkal,
beforrt sebekkel és győzelemmel.

Csanád Béla: HÚSVÉTI ÉNEK

Megszűnt a korábban használható 30/535-7799-es telefonszám.
Ezentúl az Országos Mentőszolgála�al közösen működtete� diszpécserszolgálaton keresztül lehet ellátást 

igényelni a következő telefonszámon: 52/311-104 vagy a 104-es segélyhívószám hívásával!

Hasznos telefonszámok
Polgármester (külső vonal):  52/ 567-208; Fax:  52/ 567-209
Sárándi Községgondnokság K�.: 52/ 567-206
Családsegítő: 567-205
Konyha: 374-010
Orvosi rendelő: 374-575
Védőnő: 374-703
Gyerekorvos: 397-296
Fogorvos: 374-134
Óvoda: 374-130
Iskola: 567-224

Gyógyszertár: 52/ 374-069
Állatorvos: 70/ 376-11-49 vagy 30/ 416-77-77
Gyurgyalag Biztos Kezdet Gyerekház: 52/ 567-206
Járőr: 30/33-973-38
Takarék: 52/ 567-239
Posta: 52/ 374-100
Falugazdász: 70/ 436-28-26
Járási Hivatal Derecske: 54/ 410-177
Munkaügyi Központ Derecske: 54/ 548-005

Megváltozo� az orvosi ügyelet telefonszáma!
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